
Side  I af  3

RegnskabOveT,ndsam,ngeB  Strejkende stilladsarbejdere
lKun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede  belØb er på 50.000 kr. eller derunder.

Oplysnin@er om indsamlin@en

Indsamlingsnævnetsj.nr.: 2i7000422i

Indsamlers navn(e): 3F Transport  Logistik  & Byg

Indsamlingsperiode: 23/i  j202i   ili  2022

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 538  j 5 j2264

1:) Oplysninger  om indtæ@ter og udzifter

Feh

nr.
Indsamlingsregnskab Be)lb

OOI Indkomne  bidrag  og Øvrige  indsamIingsindtægter 338.097,75  "-

002 - Administrationsudgifter 13.802,75  "

003 Indsamlingens  overskud a:><.:zgs,ook'-

2) Specifikationafadministrationsudzifterne(fxzebyrti1lndsamlingsnævnet):

Feh

nr.
Administrationsudgifter BelØb

200.1
Gebyr  til mobiJ  pay 202i75  (7,

200.2
Gebyr  til indsamlingsnævnet 1.100,OO  kr.

200.3
Revisionshonorar 12.500,00br,

200.4
kr.

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt 13.802,75  kr.



Side 2 af 3

3J Anvendelse af indsamlingens overskud
Felt

nr.
Hvad  er  indsamlingens  overskud  anvendt  til? BelØb

300.1
Strejkende  stilladsarbejdere  i England 324.295,00br,

300.3
kr.

300.3
kr.

300.4
kr.

300.5
kr.

300.6
kr.

300.7
kr.

300.8
kr.

300.9
a kr.

300 Anvendtialt 324.295i00  kr.

301 Eventuelt  resterende  overskud  herefter,  der  endnu  ikke  er  anvendt O,OO kr

€ lndsamlingens overskud  er endnu  ikke fuldt  anvendt  jf. ovenfor,  og undertegnede  eftersender

inden  et år fra i dag en erklæring  om anvendelsen  af indsamlingsresultatet  til Indsamlingsnæv-

net,  jf. § 8, stk. 4 i indsamIingsbekendtggireIsenl.

Underskrifter

Undertegnede  er ansvarlige  for  indsamlingen  og erklærer  ved underskrift,  at indsamlingen  er foreta-

get i overensstemmelse  med reglerne  i indsam1ings1oven2  og indsamlingsbekendtgøreIsen,  jf. be-

kendtg@relsens  § 8, stk. 2.

OBS: Ved indwmlinger  afholdt  af  fysiske personer;  komiteer,  S/(O/ blanketten  underskrives  af  alle tre komitemed-

lemmer. Ved indsamlinger  afholdt  af  juridiske  personer  skal regnskabet  underskrives af de tegningsberettigede.

Dato: 19/1 2022

Navn: ThorkilJansen /7i  /": 6  6

Underskrift  //

Dato:

Navn:

Underskrifk

Dato:

Navn:

Underskrift

I Bekendtggirelse  nr. 160  af  26. februar  2020  om  indsamling  m.v.

2 Lov nr. 511  af  26. maj  2014  om indsamling  m.v.  med  senere  ændringer.



3F  Transport  Logistik  &  Byg  samt  Stillads,arbejdernes  Landsklub

Den  uafhængige  revjsors  eyklæring
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TiN 3F  Transport  Logistik  & Byg  (på  vegne  af  StiNladsarbejdernes  liarhds)aub)  og

IndsamNingsnævnet

V",lJfThlau,iixuu

Vi  har  revideret  regnskab  over  indsamlingen  for 3F Transport  Logistik  & Byg  (på vegne  af Stil-

ladsarbejdernes  Landsklub).  Regnskab  over indsamlingen  dækker  perioden  23.11.2021  -

01.01.2022  og udviser  et indsamlet  beløb på DKK 338.098 og afholdte  udgifter  på DKK

13.802,75.  Regnskab  over indsarnlingen  udarbejdes  i overensstemmelse  med  regnskabsbe-

stemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. februar  2020 om indsarnling  mv.

Det  er vores  opfattelse,  at regnskab  over indsamlingen  i alle væsentlige  henseender  er udar-

bejdet  i overenssternmelse  med  regnskabsbesternrne1serne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. fe-

bruar  2020 om  indsamling  mv.

Grundlag  for  konklusion

Vi har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  og

de yderligere  krav,  der er gældende  i Danrnark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af indsamlingsregn-

skabet".  Vi  er uafhængige  af Beierholm  Kunde  Forening  i overensstemmelse  med  International

Ethics  Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for revisorers  etiske  ad-

færd (IESBA  Code)  og de yderligere  etiske  krav,  der er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  haz

opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og  IESBA  Code.

Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligl,  og egnet  som  grundlag

for vores  konklusion.

Fxvuilizvvlsv  «f  Jorhold  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis

Uden  at modificere  vores  konklusion  henleder  vi  opmærksomheden  på, at regnskab  over  ind-

samlingen  har som  særhgt  formål  at overholde  kravene  til  udarbejdelse  af regnskab  over  ind-

samlingen  i overensstemmelse  med  regnskabsbestemmelserne  i bekendtgørelse  nr.  160  af 26.

februar  2020 om indsamling  mv. Som  følge  heraf  kan  regnskab  over  indsamlingen  være  uegnet

til  andet  fozmål.

Ledelsens  ansvar  for  regnskab  for  indsamling.

Ledelsen  har  ansvaret  for udarbejdelsen  af et regnskab  over  indsamlingen  i overensstemmelse

med  regnskabsbesternme1serne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. februar  2020  om indsamling  mv.

Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for

at udarbejde  et regnskab  over  indsamlingen  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om denne

skyldes  besvigelser  ener fejl.

ST  ATSAlulT(mMllSEmET
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3F  Transport  Logistik  & Byg  gamt  Sti}ladgarbejdernes  Landsklub

Den  ua:fl'»ængige  revisors  erklærj:ng

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  regnskab  over  indsamlingen

Vores  mål er at opnå høj grad af sikkerhed  for, om regnskab  for indsamlingen  som  helhed  er

uden  veesentlig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, og  at  afgive  en

erklæring  med  en konklusion.  Høj grad  af sikkerhed  er et højt  niveau  af sikkerhed,  men  er ikke

en garanti  for, at en revision,  der udføres  i overensstemmelse  med internationale  standarder

om revision  og de yderligere  krav, der er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdaekke væsentlig  fejl-

inforrriation,  når sådan  findes.  Fejlinformationer  kan opstå  som følge af besvigelser  ener fejl  og

kan betragi;es  som væsentlige,  hvis det med rimelighed  kan forventes,  at de enkeltvis  eller

samlet  har indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som regnskabsbrugerne  træffer  på

grundlag  af  regnskab  over  indsamlingen.

Som led i en revision,  der udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  reyi-

sion  og de yderligere  krav, der er gældende  i Danrnark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i regnskab  over  indsamlin-

gen, uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger

som reaktion  på disse risici  sarnt  opnår  revisionsbevis,  der er tilstrækkeligt  og egnet  til  at

daru"ie grundlag  for vores konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation

forårsaget  af besvigelser  er højere  end ved væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idet

besvigelser  kan omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildled-

ning  eller  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af den interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  udforme

revisionshandlinger,  der er passende  efter omstændighederne,  men ikke  for at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til, om den  regnskabspraksis,  som er anvendt  af ledelsen,  er passende,  sarnt

om de regnskabsmæssige  skøn og tilknyf;tede  oplysninger,  som ledelsen  har udarbejdet,  er

rimelige.

Vi kommunikerer  med ledelsen  om blandt  andet  det planlagte  omfang  og den tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuene

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Overtrædelse  af  bekendtgørelse  for  indsamling  m.v.

Der er ikke  anvendt  særskilt  bankkonto  i henhold  bekendtgørelse  for indsamling  m.v.  De  ind-

samlede  midler  er indsat  på den konto  der er offentliggjort  på nævnets  hjernrneside.  De ind-

samlede  midler  er indsat  på en konto,  der giver  mulighed  for at de indsamlede  rnidler  kan

adskines  fra  hinanden,  og  andre  midler  på  kontoen.
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3F  Transport  Logistik  & Byg  samt  Stilladsarbejdernes  Landsklub

Den  uafhængige  reviso:rs  erkJæring

Aarhus,  den  24.01.2022.

EC!Cr»all:a

Revisionspartnerse1skab

Tudborg  Nielsen.

Statsaut.  revisor
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